
Aktivita:  

Výkonový štandard:  Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou a prozaickými  

                                       žánrami. 

  1.  Rozprávka o mamičke: 

Bolo kde bolo, tam bolo, bola, jedna mamička. Pretože bola milá a stále sa usmievala, 

všetci okolo ju mali radi. Mamička veľmi rada chodila so svojimi deťmi na prechádzky, 

do parku alebo na detské ihrisko a často so sebou brávala i deti svojich susedov. Tam pre  

všetkých vymýšľala rôzne hry a súťaže, aby získali obratnosť, vytrvalosť a silu. Nezabúdala  

samozrejme všetky ich výkony odmeniť. Najčastejšie doma upečenými koláčikmi. Keď bolo  

škaredé počasie hrala sa s deťmi ich obľúbenú hru: človeče nehnevaj sa, alebo sedela za  

klavírom a učila deti spievať pekné detské pesničky. 

Deti bez reptania pomohli maminke s upratovaním , vyniesli smetie alebo utreli riad.  

A večer pred spaním im maminka nikdy nezabudla rozprávať rozprávky. Z nich si mnohé aj  

sama vymýšľala. Ale to vlastne nie je žiadna rozprávková mamička, ale presne táka akú 

máme aj my doma lebo aj ona sa s nami tak krásne hrá a tak skvele sa o nás stará. 

 

2. Báseň: Mamička:  

Ja mám mamu mamičku,  

ona varí kašičku,  

izbu riadi, perie šaty. 

Ja mám mamu poklad zlatý.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Výkonový štandard: vyslovuje zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny. 

    Vyberte si niektorú s básní a naučte sa ju s deťmi. 

 

 

Dnešný sviatok: 

Mamička, mamička, 
dám ti pusu na líčka 
k tvojmu dnešnému sviatku 
z lásky aj kvietok na pamiatku. 

 

Mamičke: 

Mami mami mamulienka  

stojím v tráve po kolienka. 

Prišla som ti s láskou priať,  

pekný kvietok darovať. 

Venujem ti margarétku,  

vrúcny božtek k tvojmu sviatku. 

 

 

 



Mamička: 

Mamička ty si ako jarný vánok, 

strážiš mňa a aj môj spánok. 

Keď mi češeš moje vlásky, 

cítim veľa, veľa lásky. 

Keď ma k sebe privinieš, 

ľúbim ťa to dobre vieš. 

Čo ti k tvojmu sviatku dám, 

zo srdca ťa vystískam. 

 

Darček pre mamičku. 

Rozmýšľal som celý deň,  

čo ti mamka darujem. 

Otvoril som pokladničku,  

chytil som sa za hlavičku, 

korunky som všetky minul, 

na sladkosti na zmrzlinu, 

v tom ručičky moje vravia, 

že ti pekný darček spravia. 

Šikovné sú, veď  to vieš, 

dnes si darček pozrieť smieš. 

Spravil som ho z lásky, mama, 

 veď to dobre už vieš sama. 

 

Pieseň pre mamu: 

Sviatok má dnes moja mama malý darček len jej dám, 
zaspievam jej pieseň krátku, mama moja, rád ťa mám. 
Rád ťa mám a ešte radšej, vždy večer keď zaspávam, 
tvoj hlas mama prenesie ma k tým najkrajším rozprávkam. 
 

 
 
 
 



Moja mama 

 
Pohladkáš ma zaránky,                             Nehneváš sa, keď dám gól,                   
vieš, že mám rád lízanky.                          dobrý hráč by z teba bol. 
Strapaté mi vlásky češeš                           Keď sa mi zas málo darí, 
a hádať sa so mnou nechceš.                   odoženieš všetky chmáry. 
Pofúkaš mi každú ranku,                           Hovoríš mi moje zlatko 
pri futbale strážiš bránku.                         a koláče pečieš sladko. 
 
 


